NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP
- 05 a 11 de Julho



IBRAOP

IBRAOP | Membros do Ibraop idealizaram nova ferramenta do Sistema Radar do TCE-MT
A ferramenta foi idealizada pelos auditores e engenheiros da casa, Narda Consuelo Vitório
Neiva Silva e Emerson Augusto de Campos, que também são, respectivamente, vice-presidente
da Diretoria Executiva e presidente do Conselho Fiscal do Instituto Brasileiro de Auditoria de
Obras Públicas (Ibraop). | https://bit.ly/3yu2zyY



SITES DE PARCEIROS

Atricon | Com detalhes das mais de 3 mil obras paralisadas no estado, TCE-MT lança novo
módulo no Sistema Radar
A ferramenta traz um diagnóstico das mais de 3 mil obras paralisadas no estado, com detalhes,
valores gastos, tempo de paralisação e, inclusive, um “TOP 20” sobre os empreendimentos. |
https://bit.ly/3yKEVOT
Atricon | Obras Paralisadas: novo módulo do Sistema Radar do TCE-MT traz raio x da
situação de todo estado
Além de informações gerais sobre as mais 3 mil obras paralisadas no estado, o módulo traz os
detalhes dos empreendimentos, valores, tempo de paralisação e conta até com uma aba com o
“TOP 20” de obras paralisadas em Mato Grosso. | https://bit.ly/3wAsJyy



SITES DE TCs

TCE-MT | Obras Paralisadas: novo módulo do Sistema Radar traz raio x da situação de todo
estado
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) lança, em live que será realizada às 10h desta
quinta-feira (8), mais um módulo no Sistema Radar de Controle Público, a fim de oferecer um
diagnóstico das obras paralisadas no estado. | https://bit.ly/3xzCG0J
TCE-MT | Com detalhes das mais de 3 mil obras paralisadas no estado, TCE-MT, lança novo
módulo no Sistema Radar
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) lançou, nesta quinta-feira (8), o Radar Obras
Paralisadas, mais um módulo no Sistema Radar de Controle Público. | https://bit.ly/3huAimm
TCE-MT | TCE-MT visita obras da PCE e destaca benefício econômico em trabalho realizado
por reeducandos
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Guilherme Antonio
Maluf, o auditor substituto de conselheiro em substituição, Luiz Carlos Pereira, e o secretário
de Assessoria Parlamentar (Aspar), Carlos Brito, visitaram as obras de reforma e ampliação da
Penitenciária Central do Estado (PCE). | https://bit.ly/2T4v3QV

TCE-PR | Empresa deve restituir R$ 56,9 mil ao cofre de Guaratuba por obras malfeitas
A decisão foi tomada pela Corte ao julgar procedente Representação da Lei nº 8.666/1993 (Lei
de Licitações e Contratos) formulada por Paulo Roberto de Souza Jamur.|
https://bit.ly/3r0Zmo2
TCE-PR | Após auditoria em obras prisionais, TCE-PR emite determinações ao Estado
O procedimento, que integrou o Plano Anual de Fiscalização (PAF) de 2017 do TCE-PR, teve
como foco as medidas adotadas pela pasta para retomar obras do Programa Nacional de Apoio
ao Sistema Prisional (PNASP) custeadas pelo Ministério da Justiça, com contrapartida da
administração pública estadual. | https://bit.ly/3hxvQ66
TCE-PR | Sanepar pode multar empresa que pediu reajuste contratual antes de iniciar
obras
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) revogou medida cautelar que determinava à
Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) não impor sanções à empresa Trienge
Construção Civil antes de finalizar a análise administrativa de pedido de reequilíbrio
econômico-financeiro do Contrato nº 41.729. A liminar havia sido homologada na sessão do
Tribunal Pleno do TCE-PR de 3 de fevereiro. | https://bit.ly/3hRqHVq
TCE-PR | TCE-PR avança na fiscalização da fase final dos contratos nas rodovias
pedagiadas
A Comissão Especial do Tribunal de Contas que está fiscalizando a fase final dos contratos de
concessão das rodovias pedagiadas do Paraná terá acesso aos dados produzidos pelas
empresas de engenharia contratadas pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER-PR). |
https://bit.ly/3r2PoTa
TCE-PR | DER deve aprimorar mecanismos de contratação de obras em rodovias do Paraná
A determinação deverá ser cumprida em até 30 dias após o trânsito em julgado da decisão,
que é passível de recurso. | https://bit.ly/3hy5PUw
TCE-PE | TCE determina que DER cancele licitação para obras de rodovia
A licitação - estimada em R$ 994.655,64 – previa a contratação de empresa de engenharia
responsável pela supervisão e fiscalização das obras e serviços de restauração e adequação de
capacidade da Rodovia PE-550, no trecho de 46,22 km, entre a PE-555 (Urimamã) e a BR-428
(Caraíbas). | https://bit.ly/3r3pnD5
TCE-PE | Escola oferece nova turma do curso de destinação de resíduos
A Escola de Contas do TCE vai realizar nos dias 12 a 14.07, mais uma turma gratuita do Curso
Destinação Final de Resíduos Sólidos Ambientalmente Adequada. | https://bit.ly/3e7lNCC
TCE-PI | Laboratório Móvel aprimora fiscalização de obras públicas no Piauí
Os investimentos em obras públicas no estado do Piauí, executadas pelo Governo Estadual e
pelos municípios, entre os exercícios de 2017 a 2020 superaram 3,5 bilhões de reais. |
https://bit.ly/2T4tAtT
TCE-PI | TCE-PI pede atenção de gestores estaduais para questionário sobre obras públicas
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), por meio da Diretoria de Fiscalização da
Administração Estadual (DFAE) e da Diretora de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia
(DFENG), divulgou um questionário direcionado a gestores estaduais, a respeito da qualidade
da gestão das obras públicas. | https://bit.ly/2TQozpf



SITES DE NOTÍCIA

Governo Federal | Governo Federal reforça coleta seletiva em Campo Verde (MT)
As entregas incluem veículos e equipamentos especializados como caminhões basculantes,
tratores, empilhadeiras, esteiras e gruas. | https://bit.ly/3hxz21A
Governo Federal | Governo quer contratar R$ 250 bilhões em infraestrutura até o fim de
2022
Além disso, somente no primeiro semestre deste ano, foram entregues 51 obras, como
restauração e finalização de rodovias e construção de instalações portuárias. |
https://bit.ly/3xyab3m
DNIT | DNIT finaliza obra de alargamento da ponte da Armada, na BR-293/RS
Travessia no Rio Grande do Sul também recebeu intervenções de recuperação e reforço. |
https://bit.ly/3xCPXpd
DNIT | DNIT retoma obras de melhorias na BR-493/RJ entre Manilha e Magé
O prazo para execução das obras é de 270 dias. | https://bit.ly/2T1Nc1A
DNIT | DNIT avança com as obras de manutenção ao longo das rodovias federais do
Estado do Acre
Equipes da Autarquia intensificam os trabalhos agora e seguem em ritmo acelerado até
novembro, quando começam as chuvas na região. | https://bit.ly/3yLf1uf
DNIT | DNIT inicia obras de recuperação de ponte importante para o escoamento da safra
de Mato Grosso
Serviços acontecem na estrutura sobre o rio Peixoto de Azevedo, no Norte do Estado. |
https://bit.ly/2TTa3gu
DNIT | DNIT avança nas obras de ampliação de capacidade, restauração e eliminação de
pontos críticos da BR-163/SC
Atualmente, os serviços acontecem no município de São José do Cedro. |
https://bit.ly/3hVwHwI
Estradas | DER-RJ inicia obra de revitalização asfáltica na RJ-123
De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), investimento é de mais de
R$ 2,3 milhões. | https://bit.ly/3yIVMld
Estradas | Obras interditam acessos da Raposo Tavares (SP-270), em Anastácio e Piquerobi
De acordo com a concessionária Cart, serviços serão realizados nesta quinta (8), das 8h às 17h.
| https://bit.ly/3wD8TCW
Estradas | Obra na Ponte da Armada, na BR-293, é finalizada no Rio Grande do Sul
De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), travessia
também recebeu intervenções de recuperação e reforço. | https://bit.ly/3e7GTAR
Estradas | BR-174 tem interdição para obras em ponte, no MT, nesta sexta-feira (9)
De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), bloqueios
ocorrem neste fim de semana. | https://bit.ly/3i2mUVk
Estradas | ERS-118, em Sapucaia do Sul, tem obras nesta quarta (7) e quinta (8)
De acordo com o Departamento, manutenção do viaduto Theodomiro Porto da Fonseca
ocasionará desvio de tráfego para as ruas laterais da rodovia. | https://bit.ly/2U3g5uK

Estradas | Retomadas as obras de melhorias na BR-493, entre Manilha e Magé, no RJ
De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), serviços
contemplam 25 quilômetros de extensão. | https://bit.ly/36uFgJC
Estradas | MG-050 terá novos desvios para continuidade de obras em Divinópolis
De acordo com a concessionária AB Nascentes das Gerais, trecho com alteração fica entre o km
115 e 117. | https://bit.ly/3ARfVqV
Estradas | BR-163 tem obras em trechos alternados, em MS, nesta segunda (5)
De acordo com a MSVia, serviços são realizados em pontos distintos da rodovia; operação
‘Pare-e-Siga’ foi implantada. | https://bit.ly/3wBPMsS
Estradas | Obra de drenagem requer atenção do motorista na PR-407, em Pontal do Paraná
De acordo com a concessionária Ecovia, serviços serão realizados em vários trechos da rodovia.
| https://bit.ly/3huCjyW
G1 | Obras interditam Ponte JK, em Brasília; veja como fica trânsito
Trabalho será feito entre segunda-feira (5) e quarta (7). Bloqueios ocorrem das 22h às 5h. |
https://glo.bo/3yPnI74
G1 | Alça de saída da SP-270 em Piquerobi é interditada para obras nesta quinta-feira
Trabalhos serão realizados das 8h às 17h e o retorno para a pista leste poderá ser feito no
dispositivo localizado no km 618,8. | https://glo.bo/3yRO3Bw
G1 | Obras da Sanasa afetam serviço de água na região de Barão Geraldo nesta quarta;
veja bairros
Interrupção ocorre das 8h às 17h para trabalhos de melhoria na distribuição do líquido. |
https://glo.bo/2UKeHx5
G1 | Obras em estrada vicinal exigem adoção de sistema Pare e Siga em Presidente
Bernardes nesta segunda-feira
Serviços serão executados nesta segunda-feira (12), das 8h às 17h, na via que a Rodovia
Raposo Tavares (SP-270) ao distrito de Nova Pátria. Motoristas devem reduzir velocidade no
trecho. | https://glo.bo/3ASCfk1
G1 | Colinas e Gurupi têm ruas interditadas ao longo da semana para realização de obras
na rede de esgoto
Bloqueios são realizados em vários pontos das cidades e motoristas devem ficar atentos para
evitar acidentes. | https://glo.bo/3ediYjB
G1 | Avenida Independência tem nova interdição para obras de corredor de ônibus em
Ribeirão Preto
Bloqueio ocorre entre a Rua José Leal e a Avenida Itatiaia. Motoristas que precisam utilizar via
no sentido bairro-centro devem usar desvios, orienta Transerp. | https://glo.bo/2UFvdyG
G1 | Obras da Prefeitura interditam ruas de Juiz de Fora durante o fim de semana
Trechos do Centro e do Bairro Mariano Procópio serão interditados no sábado (10) e no
domingo (11). Algumas linhas de ônibus terão o trajeto alterado. | https://glo.bo/3k7GK4f
G1 | MG-050 ganha dois desvios para prosseguimento das obras de duplicação em
Divinópolis
O motorista que estiver no sentido Belo Horizonte terá as opções no km 115 e no km 117. |
https://glo.bo/3kgA3x7

G1 | Mais de 3 mil obras estão paradas em MT; veja ranking dos municípios
Rondonópolis e Cuiabá são as cidades com mais obras paradas. | https://glo.bo/3yRQR1w
G1 | Prefeitura de Atibaia inicia obras de desassoreamento de lagos
Secretaria de Serviços iniciou as obras nos lagos do Major e Jardim Paulista; 2ª etapa do projeto
prevê intervenções no Itapetinga e Jardim do Lago. | https://glo.bo/3wB8QHZ
G1 | Obras bloqueiam cruzamento no Centro de Ribeirão Preto, SP, neste fim de semana;
veja desvios
Local recebe trabalhos de reparo em redes coletoras de esgotos; previsão é de que o serviço
seja concluído neste domingo (11). | https://glo.bo/3i4ditk
G1 | Alça de saída da SP-270 em Santo Anastácio é interditada para obras de manutenção
neste sábado
Trabalhos serão realizados no dispositivo do km 597,660, no sentido interior–Capital. Ponto de
intervenção estará devidamente sinalizado pela concessionária que administra a rodovia. |
https://glo.bo/3r6Emwf
G1 | Obras afetam abastecimento de água em duas regiões de Bauru
No Jardim Bela Vista, por causa das obras de drenagem na Avenida Daniel Pacífico, o
abastecimento será reduzido. Outra área que também pode ter o serviço afetado é o Jardim
Redentor. | https://glo.bo/3AWiS9F
G1 | Moradores de Poá aguardam por conclusão de obra de drenagem para combater
enchentes
Trabalhos foram iniciados em junho e devem terminar neste mês. Moradores contam que
dependem de bombas para escoar água que entra em casa nos dias de chuva. |
https://glo.bo/36vG7JV
G1 | Trecho da Av. Gustavo Paiva, em Maceió, é interditado para obras a partir de sexta
Interdição no bairro de Cruz das Almas vai durar 15 dias para que o recapeamento da via e
reparos em galerias sejam feitos. | https://glo.bo/3xBgQKe
G1 | Rua Antônio Lagrota é liberada após obras da Cesama em Juiz de Fora
Os trabalhos foram realizados para uma reparação após um vazamento de água em frente ao
número 53 da via que fica no Bairro Mariano Procópio. | https://glo.bo/3e8FnOU
G1 | Bairro Jardim Santo Antônio, em Campinas, tem abastecimento de água interrompido
para obras da Sanasa
Corte será feito nesta quinta-feira (8), às 8h. A previsão é de que o abastecimento seja
restabelecido às 17h. | https://glo.bo/2VB0O51
G1 | Obras alteram trânsito no trevo da Bratislava, na BR-369, em Cambé
Veículos deverão desviar do local pela marginal da rodovia. Trincheira será construída no local
para melhorar o acesso à cidade. | https://glo.bo/3r4sISs
G1 | Avenida no Distrito Industrial é interditada para obras; rotas linhas de ônibus sofrem
mudanças
Medica tem como objetivo a revitalização da infraestrutura da malha viária do local. |
https://glo.bo/2UHOJKE
G1 | Beco do Batman recebe obras de melhoria em calçadas e drenagem de água
Reforma no ponto turístico da Vila Madalena, na Zona Oeste de SP, devem ser concluídas na
quinta-feira (8). | https://glo.bo/2UCgPai

G1 | Obras interditam Rua Antônio Lagrota no Bairro Mariano Procópio em Juiz de Fora
Segundo informações da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), serviço no local vai
reparar vazamento de água entre a Rua Mariano Procópio e Avenida Barão do Rio Branco. |
https://glo.bo/3r5wN94
G1 | Alça de saída da SP-270 em Piquerobi é interditada para obras nesta quinta-feira
Trabalhos serão realizados das 8h às 17h e o retorno para a pista leste poderá ser feito no
dispositivo localizado no km 618,8. | https://glo.bo/3yRO3Bw
G1 | Trechos de rodovia em Ourinhos serão interditados para obras nesta terça-feira
Interdição na Rodovia Orlando Quagliato (SP-327) acontecerá em dois sentidos, mas de forma
alternada, de manhã e à tarde; veja alternativas de desvio. | https://glo.bo/2Vuv5SN
G1 | Governo do RJ anuncia retomada das obras do Museu da Imagem e do Som ainda este
ano
Trabalhos estavam paralisados há quase cinco anos por falta de recursos do governo.
Expectativa é que o canteiro seja reativado ainda este ano para abertura do museu ao público
em 2023. | https://glo.bo/3i0KH8g
G1 | Cruzamento de avenidas é parcialmente interditado para obras até sexta (9) na Zona
Sul de Natal
Prefeitura deve realizar obra na rotatória da Avenida Praia de Ponta Negra com a Avenida Praia
de Genipabu. | https://glo.bo/3AVeGao
G1 | Em 12 anos, Rio só entregou 84 das 136 Escolas do Amanhã prometidas; em cinco
bairros, obras estão paradas
Projeto foi anunciado em 2009, ainda no primeiro mandato de Eduardo Paes. Vizinhos de
canteiros afirmam que estruturas estão abandonadas. | https://glo.bo/3xAAUfT
G1 | Sanasa suspende serviço de água na região da Cidade Universitária para obras nesta
terça-feira
Interrupção será feita das 8h às 17h. Veja lista com bairros afetados pelos trabalhos. |
https://glo.bo/3ASlw0h
G1 | Divulgação obrigatória do cronograma de obras e serviços da Prefeitura foi aprovada
pela Câmara de Itaúna
Proposta aprovada na última quinta-feira (1º) visa atender ao princípio da transparência. |
https://glo.bo/36AQuMk
G1 | Obras interditam trecho de rua na Vila Tibério em Ribeirão Preto, SP; veja desvios
Bloqueio ocorre entre as vias Dr. Loiola e Santos Dumont, atrás do Terminal Rodoviário, a partir
das 13h30. Local recebe obras emergenciais do Daerp. | https://glo.bo/2UKSVcw
Correio do Estado | Justiça suspende licitação de obras para conclusão do Aquário do
Pantanal
Processo licitatório para as obras foi suspenso temporariamente pela Justiça. |
https://bit.ly/3hZ469O
Correio do Estado | Obras do Museu da Biodiversidade do Aquário do Pantanal são
paralisadas
Serviços de instalação e montagem de infraestrutura ficarão suspensos por mais de 90 dias. |
https://bit.ly/2U30snd

Campo Grande News | Trechos da Rui Barbosa e 26 de Agosto serão interditados para
obras na segunda
Motoristas, a partir da manhã de segunda-feira, terão de buscar soluções alternativas para
trajeto. | https://bit.ly/3xF03pM
Campo Grande News | Prefeitura prepara licitação para obra de contenção de enchentes
em dois bairros
Projeto está em fase de análise na Caixa Econômica Federal. | https://bit.ly/3wvHByd
Campo Grande News | Alavancado por obras públicas, construção civil puxa retomada em
MS
Economia sul-mato-grossense já acumula 24.340 novas vagas abertas em apenas cinco meses. |
https://bit.ly/36KVMW1
Campo Grande News | Prefeitura inicia obra para pôr fim a erosão às margens da Gury
Marques
Buraco também estava comprometendo a estrutura de um residencial da região. |
https://bit.ly/3yUExgV
Campo Grande News | Governo estima terminar asfalto da MS-442 até dezembro deste ano
Obra é vista com bons olhos para população local, incluindo indígenas do distrito de Taunay. |
https://bit.ly/3r6KFzV
R7 | Aquaviário: apesar do anúncio das obras, projeto ainda não tem licença ambiental
Expectativa inicial do governo de Renato Casagrande era de que tudo fosse entregue em
novembro, mas subsecretário estadual de Infraestrutura e Logística não confirma prazo. |
https://bit.ly/3AUBTt7
R7 | Após obras de manutenção, Ladeira da Moenda é liberada neste sábado
A ação tem o objetivo de reduzir a força da água da chuva e diminuir o risco de erosão na
encosta que fica próxima ao local. | https://bit.ly/2Vp9pHJ
Isto É Dinheiro | RJ: obras da rodovia União e Indústria devem terminar no fim do ano
Com investimentos de R$ 61 milhões dos governos federal e estadual, a histórica rodovia RJ134, conhecida como União e Indústria, que liga o Rio de Janeiro a Minas Gerais, passa por
obras de revitalização, cuja conclusão está programada para o final deste ano. |
https://bit.ly/3wvaOte
Gazeta Web | Obras para ciclovia da Av. Fernandes Lima já alcançam 1,2 km
Obra está prevista para ser concluída em janeiro de 2022. | https://bit.ly/3wFg25I
Gazeta Web | Mais de 16 mil moradores da Cidade Universitária serão beneficiados com
obras de pavimentação
Mais de 50 ruas estão recebendo investimentos na região, que já tem 30% das obras
executadas. | https://bit.ly/3wxP4Nj
Agência Brasília | Obras garantem melhor mobilidade e fluidez em Taguatinga
De norte a sul da cidade, equipes constroem bueiros, calçadas, quebra-molas e fazem
manutenção asfáltica de vias. | https://bit.ly/3AVzDCc
Agência Brasília | Primeira grande obra do Setor de Rádio e TV Sul atinge 81% de execução
Cerca de 300 trabalhadores se empenham para inaugurar a reforma em agosto. Investimento é
de R$ 4,5 milhões. | https://bit.ly/3yNl7ug

Agência Brasília | Rotatórias na BR-020 vão beneficiar 50 mil motoristas
Serviços estão sendo executados na altura dos km 26 e 27 da rodovia, em Planaltina. A obra
contempla ainda implantação de meios-fios e sinalização. | https://bit.ly/2UJJmup
Agência Pará | Governo autoriza licitação para construção do Terminal Hidroviário de
Mocajuba
A obra, às margens do Rio Tocantins, vai beneficiar o transporte, o turismo e a economia do
município. | https://bit.ly/2UHy2PA
Agência Pará | Obras da Usina da Paz em Parauapebas seguem em ritmo avançado no
sudeste do Pará
Com previsão para ser entregue ainda este ano, o complexo sociocultural esportivo beneficiará
milhares de famílias de bairros vulneráveis do município. | https://bit.ly/3hABDrL
Notícia do Acre | Governo inicia obras com investimento de R$ 12 milhões em bairros da
capital
O Governo do Acre, em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) que está fazendo a linha de crédito, conseguiu a liberação de recursos no valor de R$
12 milhões para a pavimentação de bairros da capital. | https://bit.ly/3i6RCNr
Notícias do Acre | Gestão de Gladson Cameli retoma obras paradas e investe R$ 120
milhões em infraestrutura
Em todas as regiões do estado, o governo trabalha para a melhorar a vida da população. |
https://bit.ly/36u5606
Notícias do Acre | Governo assegura mais de R$ 32 milhões em recursos para obras no
estado
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur), já
concluiu 22 projetos de obras de infraestrutura no estado, garantindo recursos de mais de R$
32 milhões. | https://bit.ly/3AYpV1C
Agência de Notícias do Paraná | Licitação para melhorias em 307 km de rodovias no
Noroeste avança mais uma fase
As quatro propostas com os melhores preços foram classificadas para a próxima etapa, a
avaliação dos documentos de habilitação, marcada para o dia 16 de julho. Obras vão beneficiar
mais de 200 mil habitantes de 16 municípios. | https://bit.ly/3edxtEd
Portal Correio | Tovar vai a ministérios e pede prioridade em obras fundamentais para
desenvolvimento da Paraíba
De acordo com o deputado, as obras são fundamentais para garantir o desenvolvimento da
Paraíba. | https://bit.ly/36wGX9g
Portal 27 | Governo do Estado inaugura obras de pavimentação de Conceição da Barra x
Itaúnas
O Governo do Estado entregou à população as obras de pavimentação da Rodovia ES-421, no
trecho entre Conceição da Barra e a Vila de Itaúnas. | https://bit.ly/3xwjfG1
Portal 27 | Municípios capixabas da Bacia do Rio Doce receberão R$ 126 milhões para
tratamento de esgoto e resíduos sólidos
A construção da Estação de Tratamento de Esgoto no bairro Barbados (ETE Barbados), em
Colatina, teve suas obras concluídas. | https://bit.ly/3pUtbG9

Dcmais | Obras no Dom Bosco estão 90% concluídas
A Prefeitura de Ponta Grossa está na iminência de finalizar as obras na região do Dom Bosco,
no bairro Contorno. São quase R$ 2,6 milhões investidos, com recursos do Financiamento à
Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), do Governo Federal, que foram aplicados em 11
quadras, em mais de 1,7 km de pavimentação. | https://bit.ly/3hBK3PO
Dcmais | Ponta Grossa contrata Infraero para apoio em obras no aeroporto
A Prefeitura de Ponta Grossa está contratando a Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária (Infraero) para o acompanhamento das obras necessárias à construção do novo
terminal de passageiros, nova táxi-way e ampliação do pátio de manobras no Aeroporto
Sant’Ana. | https://bit.ly/3wxZOv7
São Roque Notícias | Em seis meses: obras emergenciais recuperam trechos da Rodovia
Mário Covas em Mairinque
A obra emergencial de reparos foi realizada em dois trechos da Rodovia Mário Covas, um deles
no km 14. | https://bit.ly/3ebruzP
São Roque Notícias | Ecoponto: Vereador pede instalação de pontos para proteger meio
ambiente em São Roque
A dinâmica do ecoponto funciona para armazenar restos de construção, cujo volume máximo
seja 1m³, evitando assim que haja descarte incorreto de entulho e outros resíduos sólidos no
meio ambiente. | https://bit.ly/3edGopb

